Міністерство освіти і науки
Національний юридичний університет імені
Ярослава Мудрого
Кафедра адвокатури
Кафедра культурології
Кафедра кримінального права №1

Круглий стіл
відбудеться за участі
адвокатів із США The Leavitt Institute for
International Development у Харківському
регіоні.

Реєстрація учасників: 10:00 – 10:45
Початок круглого столу: 11: 00
Тематичні напрямки круглого столу:

Круглий стіл
«ЕТИКА ПРАВНИКА»
21 листопада 2019 р.
м. Харків
Запрошуємо
науково-педагогічних
працівників вітчизняних закладів вищої освіти,
молодих вчених, аспірантів, здобувачів та
студентів взяти участь у роботі круглого столу
«Етика правника».
Круглий стіл відбудеться 21 листопада
2019 року
у навчально-бібліотечному
комплексі
Національного
юридичного
університету імені Ярослава Мудрого за
адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 84 А, 9-й
поверх, зал 903.

* новели законодавчого забезпечення
етичних аспектів діяльності правників в
Україні;
* етичні аспекти діяльності інституту
адвокатури, взаємодія із суміжними
інститутами - судом та прокуратурою;
* етичні аспекти взаємодії адвокатів з
органами адвокатського самоврядування;
* етичні аспекти організації та
діяльності інституту нотаріату;
* етика правника в Україні та країнах
Європейського Союзу.
Робочі мови круглого столу: українська,
російська, англійська.
Організаційний комітет:
1. Гетьман А.П., д. ю. н., професор, проректор з
наукової роботи НЮУ ім. Ярослава Мудрого.
2. Вільчик Т.Б., д. ю. н., професор, завідувач
кафедри адвокатури НЮУ ім. Ярослава
Мудрого.
3. Лозовой В.О., д. філос. н., професор,
завідувач кафедри культурології Приватний

нотаріус Харківського міського нотаріального
округу Харківської області.
4. Маслак Н.В., к. ю. н., ас. кафедри
кримінального права №1 НЮУ ім. Ярослава
Мудрого, приватний нотаріус Харківського
міського нотаріального округу Харківської
області.
5. Рємєскова Ю.О., к. ю. н., асистент кафедри
адвокатури НЮУ ім. Ярослава Мудрого.
6. Сідак Л.М., к. філос. н., доцент, доцент
кафедри культурології НЮУ ім. Ярослава
Мудрого.
7. Шандула О.О., к. ю. н., доцент кафедри
адвокатури НЮУ ім. Ярослава Мудрого.
За результатами круглого столу буде видано
збірник тез доповідей в електронному
вигляді.
Форми участі в круглому столі: очна /заочна.
Для участі в круглому столі просимо
надіслати до 10 листопада 2019 року
(включно)
на
електронну
адресу
advokat_kaf@nulau.edu.ua :
– електронний варіант тез доповіді у форматі
*.doc;
– довідку про автора ;
–
скановану
квитанцію
про
сплату
організаційного внеску.
Вимоги до оформлення тез доповідей та
наукових повідомлень:
– обсяг до 3 сторінок, які не нумеруються;
формат сторінки А4; орієнтація книжкова;

береги: верхнє, нижнє, праве та ліве – 2 см;
шрифт – Times New Roman; кегель – 14;
міжрядковий інтервал – 1,5 см; відступ – 1,25
см; вирівнювання по ширині.
– тези доповіді приймаються українською,
російською мовами (на вибір автора);
– інформація для студентів: у кінці тексту
вказуються відомості про наукового керівника
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада).
Довідка про автора:
– прізвище, ім’я, по батькові
–місце
роботи/навчання
(повністю,
скорочен);
–посада;
– нуковий ступінь;
– учене звання;
– тематичний напрям круглого столу;
– тема доповіді;
– електронна адреса, телефон.

Зразок оформлювання тез доповіді:
Іванов Іван Іванович,
1 група, 4 курс, факультет
адвокатури Національний
юридичний університет
імені Ярослава Мудрого
ЕТИКА ПРАВНИКА В УКРАЇНІ ТА
КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Текст доповіді

без

Організаційний внесок – 100 грн.
Тези доповіді, довідка про автора та
відсканована (сфотографована) квитанція про
сплату організаційного внеску надсилаються
ОДНИМ
ЛИСТОМ
на
е-mail:
advokat_kaf@nulau.edu.ua
Ім’я файла – прізвище автора, наприклад –
Ivanov_tezy.doc, Ivanov_kvutancia,
Ivanov_dovidka.doc.

Використана література (перелік у порядку
посилання у тексті)
Науковий керівник: к. ю. н. / д. ю. н., асистент
/ доцент / професор кафедри … ПІБ

Кафедра
юридичного
Мудрого

адвокатури
університету

Національного
ім.
Ярослава

Кафедра
культурології
юридичного
університету
Мудрого

Національного
ім.
Ярослава

Кафедра
кримінального
права
№1
Національного юридичного університету ім.
Ярослава Мудрого
Контактні особи:
+380672511111 - Рємєскова Юлія Олексіївна
к.ю.н. ас.
(+057) 704-89-71–Терещенко Юлія Олександрівна
е-mail: advokat_kaf@nulau.edu.ua

банківських

Адреса: вул. Пушкінська 84А, м. Харків,
Україна, 61024

Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
ПІБ: Терещенко Юлія Олександрівна
к/р № 5168742729036529
Призначення платежу: організаційний внесок
за участь у круглому столі ПІБ.

Оргкомітет залишає за собою право відхилити
матеріали, які не відповідають напряму
круглого столу та вимогам щодо їх
оформлення. За науковий зміст і виклад
матеріалу відповідальність несе автор та
науковий керівник.

Реквізити
переказів:

для

грошових

Надіслані матеріали вважаються прийнятими
за умови отримання від оргкомітету круглого
столу підтвердження на Ваш e-mail.

